Schriftberijming 26: 1, 3, 5
Wij mogen tot Gods woning gaan,
vrijmoedig binnentreden,
want Christus heeft de weg gebaand,
Hij heeft voor ons geleden.
Hij is het die ons volgen doet.
Verzoend door zijn vergoten bloed
is al wat wij misdeden.
In 't huis waar God zijn volk ontmoet,
heeft Hij de troon bestegen.
Daar is Hij priester, groot en goed,
ons biddend toegenegen.
Laat ons in vast geloof dan gaan,
gereinigd, zuiver voor God staan,
zijn vrijspraak klinkt ons tegen.
Laat ons zo Gods gemeente zijn,
trouw in zijn naam vergaderd.
De tijd snelt haastig naar zijn eind,
de grote dag komt nader.
Laat luider onze roep zijn: kom,
o Zoon, leid ons naar 't heiligdom,
het huis van onze Vader.
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zondag 20 januari 2019
De kerkenraad groet allen die de diensten op deze zondag, op welke wijze dan ook, mee
beleven en heet u daarbij van harte welkom.

De diensten van vandaag: In de morgendienst gaat Br. Setz (Assen-zoekt) voor. In de
middagdienst gaat Ds. Mak (Broeksterwoude, Petrus) voor.
De diensten van volgende week: In de morgendienst gaat Ds. Jonkman (Steenwijk) voor
en is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. In de middagdienst gaat om 17.00 Ds.
van Slooten (Mussel) voor.
Inzamelingen: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is
bestemd voor TUA. De deurcollecte is bestemd voor het schilderwerk van het
voorportaal van de kerk.
Muzikale begeleiding: Organist in de morgendienst is Nynke de Vries. In de
middagdienst is Nico Meilof organist.

Psalm 27: 1 O.B.
God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood;
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên,
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên.
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den voet, en viel; omdat het God verlaat.

We wensen u en jou gezegende diensten

Agenda
Woensdag 23 januari
12.30 uur: Middagpauzedienst
Voorganger: Br. van Enk
Organist: Tom de Ruijter

Liturgie morgendienst
Welkom en mededelingen

Liturgie Middagdienst
Welkom en mededelingen

Zingen
Gez.323: 1,2
stil gebed, votum en groet staande
Zingen
Ps. 65: 1, 5
Wetslezing
Zingen
Ps. 27: 1, 2, 7
Gebed
Kinderlied
OTH 406 Hé luister mee
naar een nieuw verhaal
Schriftlezing
Filippenzen 2: 1 - 11

Zingen
Opw. 715
stil gebed, votum en groet staande
Zingen
Schriftber. 26: 1, 3, 5
Gebed
Schriftlezing
Psalm 27 HSV
Zingen
Ps.27: 1 O.B.
Verkondiging
Goede voornemens

Zingen
Verkondiging
Zingen
Dankgebed
Collecte's
Zingen
Zegen

Opw. 428
Gez. 78: 1, 3

Zingen
Ps. 27: 2, 7
Gebed
Collecte's
Geloofsbelijdenis
Zingen
Gez. 456: 1, 2
Zegen
Zingen
Gez. 456: 3

Opw. 249

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.
De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Opwekking 715
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

